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Rune Jenssen har vært politiker,
ansatt i nærradio og

i snart 20 år i Bergen kommune
med hovedvekt på informasjon.

Velkommen til døvesenteret torsdag 16 oktober!

Torsdag 16. oktober 2008 kl. 19.00:

Foredrag om
BYBANEN
v/Rune Jenssen

informasjonssjef for Bybanen i Bergen

Har du lyst til å tjene penger 
før jul?
Du får kr 10 for hvert blad du selger

Norges Døveforbund planlegger å utgi Døves Jul i år 
(det er mange år siden sist). Og bladet skal trolig koste 
kr 30. 

Er du interessert i å selge? Da gjør du døvesamfunnet 
en tjeneste med å spre informasjon om døve samtidig 
som leserne skal få koselige julestoff.

Selger du 100 blader, tjener du kr 1.000. Selger du 1.000 
blader (hmmm, kanskje litt vanskelig?) tjener du fort 
kr 10.000!

Send da din bestilling på til Svein Erik Johansen i Norges 
Døveforbund: svein.erik.johansen@doveforbundet.no. 
(Send gjerne kopi til oss, så vi kan se hvor mange her-
fra som bestiller.) Noter hvor mange blader du ønsker 
å selge. Frist for å bestille er den 15. oktober. Gjør det 
helst nå!

Svein Erik forbeholder seg retten til å redusere antal-
let hvis han synes du bestiller urealistisk mange (f eks 
10.000 blader, noe som kanskje er vanskelig å få tid til 
å selge). 

Gunn Helen Johnsen (33 år) begynte som aktivitør 
for døvblinde i Bergen onsdag 17. september 2008. 
Det er en engasjementsstilling fram til juni 2009, med 
muligheter for forlengelse. 

Fra nå av kan døvblinde møtes HVER onsdag iste-
denfor annenhver onsdag. 

Det var før sommer i fjor at Døvblindes Kontakt-
klubb søkte om støtte fra Bergen kommune til en 
aktivitør. Klubbens leder, Randi Myren, grunngav 
behovet under politisk debatt i døvesenteret 23. au-
gust 2007. Dessuten var både Rådgivningskontor for 
hørselshemmede og døvblinde, og Bergen Døvesenter 
med i forberedelsene. 

Liv Røssland (Frp) var blant dem som deltok i 
politisk debatt hos oss. Hun ble kort tid senere ny 
byråd for helse og omsorg i Bergen kommune. Hun 
har vært vår kontaktperson i denne saken, som førte 
til at kommunen tilgodeså kr 160.000 til aktivitør for 
døvblinde.

Det var laget et budsjett for tiltaket. Budsjettforsla-
get var sendt til kommunen før tilskuddet kom. Der 
er det tatt med lønn til aktivitør, transportutgifter for 
døvblinde, ekstra lokal leie, utflukter, kjøp av aktivi-
tetsmaterialer osv. 

Det nye nå er at tilbudet skal gjelde for alle døvblinde 
i Bergen kommune, og ikke bare forbeholdt medlem-
mer av en organisasjon. Det finnes to organisasjoner 
for døvblinde: FNDB (Foreningen Norges Døvblinde) 
og LSHDB (Landsforbundet for kombinert Syns- og 
hørselshemmede / Døvblinde). 

Vi ser frem til spennende onsdager framover og 
ønsker både døvblinde og aktivitør lykke til (og tolker/
ledsagere)!

Aktivitør Gunn Helen Johnsen

Døvblinde har fått 
sin egen aktivitør!
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På grunnlag av leserinnlegg av Rune 
Anda i BT 16.09.2008, har Brannsjef 
Arild Bjørnevoll i Austrheim kom-
mune sendt e-post til brannsjef i alle 
kommuner i Hordaland fredag 19. 
september 2008. 

Brannsjef Bjørnevoll hadde ansva-
ret for utrykning til nabokommunen 
Radøy, da en døv mann fikk båten sin 
satt i brann. 

Han skriver: “Innlegget beskriv godt 
kor vanskeleg det er å komme kontakt 
med nødetatene”. Han skriver blant 
annet (på nynorsk): “Me har sett litt 
på korleis dette fungerer i dag utan å 
få gode svar! Derfor reiser det seg ein 
del spørsmål me meiner alle ansvar-
lege myndigheter og 11X - vesen må 
ta tak i og få rette snarast: 

* Er det slik at 600.000 døve og 

hørselshemma ikkje kan nå nummera 
frå mobiltelefon?” (han ramset opp 
noen spørsmål)

Han viste bl.a. til utredningen 
"Forenkling og effektivisering av 
nødmeldetjenesten" og til den norske 
kommentaren til bestemmelser fra EU 
(punkt 3.3.), som blant annet skriver 
om nødtjenesten for funksjonshem-
mede. I den norske kommentaren le-
ser man blant annet denne setningen: 
“Dette er ivaretatt i Norge i dag igjen-
nom etablering av nødnummer 1412 
for brukere av teksttelefon”.

Men vi vet at 1412 nødmeldings-
tjenesten fungerer slik at man MÅ 
HA EN TEKSTTELEFON (eller en 
PC) for å nyttiggjøre seg muligheten. 
Vanlig mobiltelfon kan ikke kalle 
opp 1412. Derfor er den norske kom-

19. september 2008:

Brannsjefen i Austrheim kommune reagerer
Han vil at også hørselshemmede skal kunne nå nødtjenesten like lett som hørende gjør

mentaren til EU-bestemmelser nokså 
villedende. 

“Det må såleis være enkelt å teknisk 
sette opp ein slik SMS- nummer til 
nødnummera der nummeret er enkelt 
og lignar på 11X-nummera?” spør 
brannsjefen.

Til slutt skriver han: 
“I desse HMS tider med rutiner og 

Avvik må myndighetene og spesielt 
DSB ta fatt i dette og få lukka dette 
avviket som tross alt gjeld 600.000 
døve og hørselshemma i Norge”.

Vestfold Døveforening har en avtale 
med brannvesenet om en nødløsning 
via sms. Kanskje “tungvint”, men vik-
tig dersom man trenger å varsle 110 via 
sms NÅ. Det er flott at brannvesenet i 
Vestfold har tilrettelagt muligheten for 
nød-varsling for døve via sms

Bergens Tidende 16. september 2008: Se artikkelen fra bt.no på neste side.
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Så båten brenne opp
Erling Jacobsen hadde ingen mulighet til å varsle 
brannvesenet, fordi han er døv. 

bt.no 16. september 2008 - av journalist Kristine Askvik:

Erling Jacobsen har vonde minner fra det som skjedde på 
sjøen utenfor Radøy i forrige uke. 

– Plutselig var det full fyr på båten. Jeg prøvde å sende tekst-
melding til nødnummerne, men det gikk ikke, sier Jacobsen.  
Hos nødmeldingssentralene kan de ikke ta imot tekstmel-
dinger. Hvis du vil ha hjelp, er du nødt til å ringe. Jacobsens 
eneste utvei ble å sende følgende melding til venner om at de 
måtte ta kontakt med politiet umiddelbart. 

Først etter en time fikk han hjelp. Og det tok ytterligere 
en time før brannvesenet var på plass for å hjelpe ham. 

– Først og fremst er jeg sjokkert og sint. Jeg kunne for 
eksempel vært ute på sjøen, da kunne det gått helt galt, sier 
Jacobsen. 

Heldigvis var han gått i land for å sløye fisk da båten 
begynte å brenne. 

Da brannvesenet kom fram var det ikke mulig å redde båten 
hans.

 Døveforbundet har jobbet med å få til en nødmeldingstje-
neste i minst ti år, uten at det har skjedd noe. Døveforbundet 
krever nå at det må bli mulig å sende sms til nødsentralene, 
før liv går tapt. 

– Vi har tatt det opp lenge siden, men har fremdeles ikke 
kommet noen vei. Kanskje papiret bare ligger i skuffen, 
hvem vet, spør Rune Anda, leder ved Bergen Døvesenter. 

Ansvaret for nødsentralene ligger hos Samferdselsdepar-
tementet og Justisdepartementet. Der kan de ikke love rask 
bedring. 

– Vi tar sikte på å inkludere det som en mulighet i de nye 
nødmeldingssentralene som skal komme, og sørge for at de 
kan ta imot tekstmeldinger, sier avdelingsdirektør Andreas 
Agersborg i Justisdepartementet. 

– Når vil det bli mulig? 
– Det vil ta flere år å bygge ut det nye nødnettet, så det vil 

fortsatt ta noe tid. 
Også i Samferdselsdepartementet er tonen den samme. 
– Dette er en sak vi må jobbe videre med. Det er tekniske 

løsninger som må på plass, sier politisk rådgiver Anne 
Tingelstad Wøien. 

Frykter liv kan gå tapt 
Erling Jacobsen frykter at liv kan gå tapt neste gang døve 
ikke har mulighet til å varsle nødsentralene. Selv er han blitt 
skremt av det som skjedde. 

–Tør du å reise ut på sjøen igjen? 
–Ja, men da må det være trygt. Da må jeg ha mulighet til 

å sende tekstmelding til politi, brannvesen eller helsehjelp. 

Mange sendte klage til TV2. 

Ingen teksting 
på lørdagsprogrammet 
"Vil du bli millionær?"
E-post sendt til TV2:
Vi fikk mange henvendelser fra hørselshemmede som 
gledet seg til å se på ”Vil du bli millionær?” lørdag 
kveld.
Manglende teksting var et skikkelig tilbakeslag, og selv 
om det sendes diretke, så burde TV2 få hjelp av NRK 
sine direktetekstede personell.
Kan dere prøve?
Vennlig hilsen
Bergen Døvesenter
Rune Anda, daglig leder

Dette er standardsvar som TV2 sender til alle som kla-
ger på manglende teksting på “Vil du bli millionær?” 
på TV2:

Fra: Hilde Hellebø [mailto:Hilde.Hellebo@tv2.no] 
Sendt: 15. september 2008 13:14 
Til: post@bgds.no 
Emne: SV: VIL DU BLI MILLIONÆR 

Hei,
Vil du bli millionær er en direktesending og det er derfor 
ikke mulig å tekste denne sendingen.
Vi har et godt tekstetilbud på TV 2 i tråd med konsesjo-
nen, dvs. programmer som sendes på TV 2 i tidsrommet 
18.00 - 22.00 blir tekstet på denne kanalen, unntaksvis 
når det går direkte, det er også gjeldende for, “Senkveld”, 
programmet går så tett opp mot sendetidspunktet, der-
med er det ikke mulig å få tekstet det på forhånd.
Mvh
Informasjonsavdelingen TV 2
Hilde Hellebø

Hei 
Ja, det er riktig som du sier. Dere kommer dere.
Men her er det snakk om en lørdagskveld, som – som 
regel - er den viktigste kvelden der familiene samles 
foran TVen. En del familier, med dominans av hørende 
foretrekker å se på ”Vil du bli milllionær?”, mens den 
ene som er hørselshemmet heller ville se på NRK1 ”Kvitt 
eller dobbelt” som er tekstet. Det blir jo en uheldig lør-
dagskveld for den hørselshemmede alene – uten å delta 
i alt som sies på TV2. 
Håper TV2 vil gjøre hva dere kan for at spesielt lør-
dagskvelden skal bli koselig også for hørselshemmede 
seere. 
Bergen Døvesenter v/Rune Anda 



5

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2008

FONTS (Forening for norsk tegnspråk) inviterer alle 
tegnspråkinteresserte til seminar om dialekter i norsk 
tegnspråk. Meningen med seminaret er å finne ut mer om 
forskjeller mellom dialektene i norsk tegnspråk. Arran-
gementet skal skje samtidig flere steder i Norge; delvis 
skal vi samle og diskutere tegn på hvert sted lokalt, 
delvis skal vi ha fellesseanser via videokonferanse. 
Vi håper spesielt at de som er språkinteresserte og ”kan 
mye tegn” fra sin dialekt deltar, men alle er velkomne 
uansett! Det er ingen krav til deltakerne, og om du 
”bare” vil se på, er du like velkommen! Det er heller 
ikke nødvendig at man deltar på det stedet hvor ens egen 
dialekt er fra.

Seminaret finner sted lørdag 1. november 2008 mel-
lom kl 1100 og 1600. Hos oss blir det i Bergen Døvesen-
ter, storsalen. Kristin Fuglås Våge skal lede seminaret i 
Bergen. Bomma (Bjørn Olav Magnusdal) tar seg av det 
tekniske.
 
Så langt er følgende steder med på FONTS’ dialektsemi-
nar:	 •	 Bergen	
	 	 •	 Stavanger	
	 	 •	 Trondheim

Deltakelse på seminaret vil være gratis for FONTS sine 
medlemmer. For ikke-medlemmer er det gebyr på kr 150, 
men denne inkluderer FONTS-medlemskap for 2009!
 

Foreløpig program for dagen:
1. Videokonferanse:
FONTS styre hilser velkommen og leder Sonja Erlenkamp 
forteller kort om formålet med dialektseminaret og litt om 
dialekter generelt (ca 1/2 time+ tid for spørsmål) 

2. Diskusjoner og innsamlinger i de lokale gruppene.
Dette betyr at man drøfter forslag til dialekttegn for egen 
dialekt i sitt nærområde med alle som er tilstede. Når 
man er enig om at et tegn er et dialekttegn skal det taes 
opp på video med tilhørende informasjon (mal for hvor-
dan det skal taes blir sendt ut før seminaret). (2-3 timer) 
Vi skaffer oss kaffe og kaker hos Anette og gjengen på 
kjøkkenet ;) 

3. Fellesdiskusjon og utveksling av erfaringer via video-
konferanse og noen avsluttende ord (ca 1 time)

Sett av 1. november allerede nå!
Alle er hjertelig velkommen! 
Vi ønsker å vite om noen kommer av hensyn til mat og 
drikke. Greit å vite for kjøkkengjengen hvor mye de må 
handle inn. Send din påmelding til post@bgds.no nå, eller 
senest 28. oktober.

FONTS hjemmeside: http://norsktegnspraak.no/

Dialektseminar (tegnspråk)!
Har du noen ganger lurt på hva slags tegn som brukes i andre byer i Nor-

ge?
 

Har du noen ganger møtt uforstående blikk når du brukte et tegn
som er helt vanlig for deg?

 
Vil du være med å kartlegge og bevare mangfoldet i norsk tegnspråk?

Lørdagskafe 1. november 2008 kl. 10.00 - 16.00

Anette Mortensen & torsdagsgjengen stiller opp 
og tar seg av lørdagskafe samtidig som det er 
Dialektseminar i døvesenteret. Det ordnes slik:

Hallen blir selve kafe-lokale, for alle som kom-
mer, enten de blir med på dialektseminaret eller 
ikke. Storsalen er opptatt for de som deltar på 
dialektseminar (FONTS-medlemmer og de som 

betaler kr 150 for å være med - og samtidig bli 
medlem av FONTS). 

Kanskje det blir mange i døvesenteret den lør-
dagen? Vi skal satse på at "roterommet" (tidliger 
internettrom) blir klar til lekeopphold for barn.

Hjertelig velkommen alle sammen. 
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1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

Tolkestudentene har intervjuet hverandre, for Budstikken,
og stilt disse spørsmålene:

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobby?
7. Er det noe spesielt du ønsker å jobbe 
   med som tolk?

Presentasjon tolkestudenter 2008

1) Amalie Hagen Skauge

2) 23 år, født 17.12.84.
3) Fra Frekhaug, ca 30 min utafor 

Bergen.
4) Har ingen døve i familien.
5) Har valgt å bli tolk pga en 

venninne anbefalte studiet, og 
synest det virket interessant å 
lære seg et nytt språk.

6) Jeg liker å være sosial - møte 
venner og nye mennesker. Liker 
å reise og lese, og er veldig 
glad i sport spesielt fotball og 
svømming, som jeg driver med 
selv.

7) Som tolk virker det interessant 
og utfordrende å jobbe med 
barn. Å få nye utfordringer og 
en varierende arbeidsdag er også 
noe som er interessant.

1) Jeanette Storli

2) 20 år.
3) Bodal i Sør-Trøndelag, ca 8 mil 

sør for Trondheim.
4) Nei.
5) Fordi jeg synes tegnspråk er 

interessant, og tolk et spennende 
yrke + at det er et stort behov 
for tolker i Norge.

6) Rosenborg, strikking, hekling, 
lese bøker (spesielt krim og 
bonderomantikk), tegnspråk, 
slalom/snowboard, fjellturer, 
skiturer, jakt (storvilt), feste, lage 
mat + + + 

7) Har lyst til å prøve mye 
forskjellig. Derfor vil jeg jobbe 
som frilanser og ta oppdrag 
rundt omkring i hele Norge 
de første årene.Hva som skjer 
videre får framtiden vise.

1) Eva Marie Fagerhaug 
Andersen

2) 33 år.
3) Nå bor jeg i Fusa, men er 

oppvokst i Hardanger.
4) Nei.
5) Interessen for tegnspråk kom da 

jeg hadde en døv elev på skolen 
for en del år siden. Jeg stod ved 
et veiskille da jeg måtte ta et 
valg mht. utdanning, og da bare 
bestemte jeg meg - dette vil jeg. 
Noe bedre svar på hvorfor, har 
jeg ikke…

6) Min lidenskap er fjell. Ingenting 
i verden kan måle seg med 
å stå på en fjelltopp og skue 
utover verden. Det setter ting 
i perspektiv. Jeg er glad i å lese, 
skrive og syr litt innimelom.

7) Det er for tidlig å si enda. Jeg vil 
først få så bred erfaring jeg kan 
i første omgang, og så får vi se 
etter hvert.
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1) Kirsten Bergly

2) 20 år.
3) Perla Skjervøy i Nord Troms 
4) Ja, ei lillesøster.
5) Jeg starta på Ål folkehøyskole i 

fjor for å lære meg tegnspråk, - 
og derra spant det på seg …

6) LESE, strikke, lære tegnspråk, 
stå på snowboard.

7) Har lyst til å reise og prøve litt 
forskjellig, alt fra skrivetolking 
til ledsaging. Tror man får 
veldig varierende oppdrag som 
frilanstolk.

1) Camina Korbi Takle

2) 24 år
3) Vadsø.
4) Nei.
5) Fordi det hørtes ut som et 

interessant yrkesvalg, og 
jobbmulighetene var gode.

6) Svømmer, er med venner, leser 
bøker, ser film

1) Anita Bøthun

2) 24 år
3) Er frå Os
4) Nei
5) Alltid synest språk er interessant, 

og gjennom ein bekjent fekk eg 
interessen for teiknsprå. Etter 
å hatt det jurrande i bakhodet 
ei stund fann eg ut at eg ville 
studera teiknspråk.

6) Likar å fotografera, reise, fiske, 
lese bøker.

7) Har ikkje tenkt så nøye på kva 
spesielt eg vil jobbe med.

1) Stine-Marie Hegrenes

2) Eg er 21 år gammal.
3) Eg vaks opp i ei lita bygd utanfor 

Førde i Sogn og Fjordane.
4) Det er ingen døve i familien min. 

Eg kjente ingen døve eller andre 
TS-brukere før eg byrja å studere 
her ved HiB.

5) Heile livet har eg vore oppteken 
av språk og kommunikasjon. 
Teiknspråk er ufatteleg spanande 
og tolkeprofesjonen kan eg også 
bruke i andre språk.

6) Eg brenn for naturopplevingar 
og ekstremsport. For tre år sidan 
byrja eg å hoppe i fallskjerm, og 
no i det siste har eg fått interesse 
for å segle. Draumen er å segle 
jorda rundt. I tillegg er eg glad i å 
rusle i fjellet, hekle, lese og reise.

7) Eg kan sjå føre meg ein jobb 
som frilans tolk, men også som 
fast ansatt i HMS eller på ein 
skule. Kan godt tenke meg å 
bli lærer faktisk. Det høyres 
spanande ut å arbeide med born.

1. Berit Hjelmås

2. 22 år gammel
3. Kommer fra Osterøy
4. Har ingen døve i familien
5. Virker som en interessant jobb
6. Eg er veldig glad i tegning, 

maling og i friluftsliv
7. Tolke for barn i skolen
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1) Nina Hegge

2) 28 år.
3) Selbu i Sør-Trøndelag.
4) (ikke besvart)
5) Har to venninner som er 

utdannet døvetolker, og de trives 

1) Kaia Haugen Valvatne

2) 21 år i september.
3) Rosendal i Kvinnherad.
4) Eg har ei tante i Kristiansand 

som er døv.
5) Fyrst tenkte eg å få eit 

årsstudium i teiknspråk, men 
sidan det var så artig held eg 
fram med tolkeutdanninga. 

6) Ja, opptil fleire. Den største 
hobbyen min er foto, ellers er eg 
med vener og trener litt.

7) Eg har ikkje tenkt meg ut noko 
særskilt eg ynskjer å jobba med 
som tolk, men finn dei ulike 
tolkemetodane like interessante.

1) Guro Houth Fjellseth

2) 22 år.
3) Gjøvik.
4) Nei.
5) Jeg har alltid hatt lyst til å lære 

meg tegnspråk, så da jeg hadde 
gått ett år på studiet virket det 
interessant å fortsette, og lære 
mer om tegnspråk og tolking. Jeg 
har fått inntrykk av tolkeyrket 
som et spennende yrke med mye 

1) Birte Nesse

2) "gammel nok" 
3) Er fra Bergen. 
4) Nei, jeg har ingen døve i 

familien.
5) Det virker som et spennende 

yrke, og gode jobbmuligheter når 
jeg er ferdig utdannet.

6) Den største hobbyen min er 
korsang. Jeg synger i et blandet 
kor. Er aktiv også i flere verv i 
koret.

7) Har ingen spesielle ønsker ennå. 
Åpen for det meste. Gleder meg 
til å få en liten "føling" på yrket, 
nå når vi snart skal ut i praksis.

1. Andreas Ektvedt Andersen

2. 20 år
3. Sandefjord
4. Nei
5. Har alltid vært fascinert av 

tegnspråk og syntes det så 
spennende ut å være tolk og etter 
et år på Ål FHS fant jeg ut at det 
var det jeg ville bli

6. Jeg er veldig interessert i film og 
filmhistorikk

7. Ser frem til det meste tror jeg

variasjon. Det høres både gøy og 
utfordrende ut!

6) Jeg liker å synge og spille, spille 
teater, lese, gå på kino, trene, og 
være med venner. Og snakke 
tegnspråk selvfølgelig!

7) Det vet jeg ikke enda.
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5) Jeg syntes tegnspråk virket 
interessant og spennende 
allerede fra jeg såg "Den gylne 
hale" på barne-tv. Noen bedre 
gurnn har jeg ikke.

6) Jeg liker å trene spinning eller gå 
fjellturer. Ellers blir det en del 
kafébesøk.

7) Jeg drømmer om å kombinere 
tolk og advokatsekretær. Får se 
hva det blir til om to år.

1) Valgeir Freyr Grinde

2) 20 år.
3) Tilflytta islending, vaks opp i 

Balestrand i Sogn og Fjordane.
4) Ingen døve i familien.
5) Tegnspråk har vel alltid fascinert 

meg, husker eg så på nyheiter på 
tegnspråk som liten.

6) Dagdriving og anna sosialt gøy.
7) Tenker i utgangspunktet å jobbe 

for tolketjenesten her i Bergen, 
muligens en del som skrivetolk.

1) Joachim Hjelvik

2) 22 år.
3) No bur eg på Garnes, men er 

oppvaksen på Bruvik, Osterøy.
4) Nei.
5) Vanskelig å sei… Eg har alltid 

vært fascinert av tegnspråk siden 
eg såg det for første gang på TV 
(Den Gylne Hale).

6) Musikk, film, bøker, kunst og 
kampsport.

7) Eg kunne ha tenkt meg å jobbe 
som tegnspråk-tolk, skrivetolk, 
døvblindledsager og kanskje 
stemmetolk.

1) Ragnhild Marie Runde

2) 22 år.
3) Runde, en liten øy på Sunnmøre.
4) Nei.
5) Fordi jeg tror det blir 

utfordrende, spennende og 
veldig variert å jobbe som tolk. 
Og det blir interessant å møte 
mange forskjellige mennesker / 
situasjoner.

6) Hest er best! Har ikke hest nå, 
men liker å sykle, lese, og drikke 
øl i godt selskap.

7) Jeg gleder meg til å tolke i mange 
ulike situasjoner, men er veldig 
glad i å reise og se nye steder.

veldig godt med det. Derfor var 
dette noe jeg ville prøve selv.

6) Pr dags dato kan jeg ikke si at jeg 
har noen spesiell hobby, men jeg 
har store planer om å trene mer, 
og bli mer sporty før fylte 30.

7) Jeg er utdannet sykepleier, så 
det er mulig jeg kombinerer 
utdannelsen som tolk med 
sykepleie, men jeg er usikker.

1) Lene Vedaa

2) 24 år.
3) Kommer fra Skodvin utenfor 

Bergen.
4) Nei.
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Leserne av  Budstikken er velkommen til friskvernrådgiver
(forebyggende helse og velvære)

Medlemmer av Bergen Døvesenter får 10% rabatt på behandlinger

Aud Våge Johannessen
DIPLOMERT FRISKVERNKONSULENT

FRISKVERNRÅDGIVER FOR BEDRIFTER OG PRIVAT

Ring eller send
sms/e-post for time:

Mobiltelefon: 901 83 048
E-post: audvj@online.no

Treffes etter avtale
torsdager og fredager på

Auds Velværestove

Østre Murallm. 1 A
5012 BERGEN

Jeg tilbyr kompetanse innen:
- Klassisk velværemassasje, 

hode og ansikt massasje
- Kontormassasje for bedrifter

Foredag/kurs /coaching innen:
- Scanning og måling av 
 antioksidanter
- Personlig vekst og utvikling
- Kosthold, ernæring og 
 matlaging
- Arbeidsglede

Døves kulturdager i Stavan-
ger 10.-12. oktober 2008
Som tidligere nevnt, leier vi en hel 
båt for oss selv med plass til 100 
personer. 
Det er fremdeles noen ledige plasser 
på båten (19 ledige pr 23.09.2008).
Kr 600 tur/retur, til konto nummer 
3624.51.47486.
Avreise fra Bergen fredag 10. oktober 
kl 13.00. Ca 4,5 timer til Stavanger.
Avreise fra Stavanger søndag 12. ok-
tober kl 13.00.
Du MÅ ikke delta på kulturdagene 
for å få plass på båten. Du kan gjerne 
besøke familie og venner eller bare ha 
en helgetur til Stavanger.
Ta kontakt med daglig leder. Beta-
lingen kan også gjøres kontant på 
kontoret.
Det er en liten kiosk om bord hvor man 
kan få kjøpt drikkevarer og snacks. Det 
selges mat og drikke om bord. Målti-
der må forhåndsbestilles (en uke før 
reisen). Se menyen på www.bgds.no. 

Døves Ungdomsklubb
deltar med skuespill

De øver og øver og øver. Ingunn 
Storlykken Herland og Gunn Kristin 
Selstad er instruktør for 7 ungdom-
mer som skal fremføre ca 15 minut-
ters skuespill under kulturdagene i 
Stavanger.

Disse ungdommene deltar:
Iselin Hauge
Ingvild Daae Lahti
Linda Veronica Steinsbø
Tor S. Fiksen
Lena Mei Kalvenes Anda
Rene Hermansen

Alle er under 20 år.

Til dere som tror at Rune bare sitter ved 
data - her er han på søndagstur med fruen! 
Hilsen NK.

Rune går også på tur

Døve innvandrere
Velkommen til døvesenteret onsdag 
5. november 2008 kl 19.00!

I Bergen om omegn bor mange 
 døve fra andre deler av verden, men 
de kommer sjelden i Døvesenteret. 
De er også velkommen hit, og vi øn-
sker at de også skal føle seg hjemme 
her. Nå ønsker vi å invitere spesielt 
til et møte for å snakke om hva vi kan 
gjøre for denne gruppen.

Døve innvandrere, uansett om de er 
medlem i Bergen Døvesenter eller 
ikke, - er alle hjertelig velkommen.
Denne kvelden skal være fri, og vi 
skal diskutere hvordan vi skal orga-
nisere samling for døve innvandrere 
i tiden framover. Bergen Døvesenter 
har lokaler til fri disposisjon. 
Kanskje noen vil underholde litt?

Bistandskveld
Velkommen til døvesenteret onsdag 
22. oktober 2008 kl 19.00!
Ellen Østrem, Toralf Ringsø og Rune 
Anda blir med. Vi skal diskutere hva 
vi skal gjøre for å støtte bistandsar-
beid til Deaf Aid, til Døvemisjonen 
(Madagaskar), o.a. 
Vi skal også snakke om NDFs bi-
standsarbeid i Palestina og på Ma-
dagaskar, formålet med disse osv.
Og så skal vi diskutere om vi skal 
opprette eget bistandsutvalg i Bergen 
Døvesenter. Alle er velkommen!

Bildet er fra informasjonskveld 11.09 om 
bistandsarbeid. Her ser vi Ellen Østrem.

Brasil !
Kurt Oksnes skal fortelle om sin 
reise til Brasil i sommer torsdag 9. 
oktober 2008 kl 19.00!
Velkommen til en spennende kveld i 
døvesenteret!

Healing !
Siv Mittet skal fortelle om sitt arbeid 
som healer og svarer på spørsmål 
torsdag 23. oktober 2008 kl 19.00!
Noen av leserne husker kanskje pro-
grammet i "Tid for tegn" i fjor der 
hun fortalte om healing. 
Velkommen!
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LOGO for døvesenteret?
På medlemsmøtet 18 september studerte 
man forslag/ideer til logo for døvesen-
teret. Se nedenfor. Medlemmene var 
mer stemt for logo nr 1 som et firma 
(Logoshop.no) har utarbeidet på oppdrag 
for døvesenteret (samme firma som laget 
logo til Nubben barnehage). Etter møtet 
kom det 3 nye forslag fra dem (de med 
bryggenhusene). Vi presenterer også 
andre forslag, som kom etter medlems-
møtet, se nederst. Det er uviss hvordan 
saken blir behandlet videre. Følg iallefall 
med på hjemmesiden, eller stikk innom 
kontoret og spør hvordan det går.

Disse tre er utarbeidet av tolkestudent 
Maren Geving:

Disse er utarbeidet av et firma (Logoshop.
no) på oppdrag for Bergen Døvesenter:

Jubileumslogoen er omarbeidet
av Sigrun Ekerhovd:

Døvesenterets jubileumslogo:

Høgskolestudenter på besøk i døvesenteret 
torsdag 4. september kl 10 til 14.

1. klasse = Tegnspråklinje (med lærer Hilde Hassum) -  Foto: RA

2. klasse = Tegnspråktolklinje 1. året

3. klasse = Tegnspråktolklinje 2. året



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

TerminlisTe

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom sommeren). 
Ønsker du bladet kun tilsendt over e-post, 
gi oss beskjed!

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

Kongerommet (styrerommet) er opptatt til 
barnehagen hver mandag og onsdag kl 10-11 
og kl 13-14. Ellers er storsalen opptatt hver 
mandag, torsdag og fredag på dagtid - og 
annenhver tirsdag.

SEPTEMBER
25. to:  Kl. 19: Jochen Muhs (døv) fra Tyskland 

holder foredrag (på “internasjonal 
tegnspråk”) over temaet: “Eduard 
Fürstenberg, grunnlegger av Tysklands 
første døveforening i 1848, Berlin”. 

26. fr:  Døvblittgruppen har sosial samvær i 
storsalen kl 18.30 

27. lø:  Høstfesten er AVLYST.
28. sø:  DØVES DAG
29. ma: Høstferieuken starter
29. ma: Storsalen er opptatt fra kl 17 til 20.00 

(KSOS)
30. ti:  Tolkesamling i storsalen kl 18.30.

OKTOBER
01. on:  Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
01. on:  Storsalen er opptatt fra kl 17 til 

20.00 (KSOS)
04. lø:  Storsalen utleid (M) (+03.10 og 

05.10)
05. sø: Gudstjeneste kl 11. Tegn til tale
 v/Lars Hana. Skrivetolket gudstj.
06. ma:  HMS arbeidsgruppe har møte i 

døvesenteret (styrerom) kl. 12.30 - 
14.30. 

06. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (6) 
kl. 18-21. 

07. ti 10.30: Åpen kirke i døvekirken (kort 
andakt og lystenning) 

07. ti:  Seniortreff kl 11-14
07. ti:  Ungdomsklubben har skuespilløvelse 

kl 18 til 20
08. on:  Aktivitetsdag for døvblinde kl. 10-14 

(enkel mat-servering)
09. to:  Kl. 19: Kurt Oksnes forteller om sin 

reise til Brasil i sommer
10.-12. fr-sø: Døves Kulturdager i Stavanger
13. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (7) 

kl. 18-21. 
15. on:  Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
16. to:  Møte i senterstyret kl 15.30.
16. to:  Kl. 19: Informasjonsrådgiver Rune 

Jensen fra Bergen kommune skal 
informere om BYBANEN.

17. fr:  Kvinneklubben har 106. årsfest kl 19.
19. sø:  Gudstjeneste kl 11 v/Trygve S. 

Stabrun. Konfirmantpresentasjon.
20. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (8 - 

siste kveld?) kl. 18-21.
21. ti 10.30: Åpen kirke i døvekirken (kort 

andakt og lystenning) 
21. ti:  Seniortreff kl 11-14
22. on:  Aktivitetsdag for døvblinde kl. 10-14 

(enkel mat-servering)
22. on:  Bistandskveld kl 19.00! Se notis.
23. to:  Foredrag kl 19. Siv Mittet forteller 

om hennes arbeid som healer og 
svarer på spørsmål. 

24. fr:  Døvblittgruppen har sosial samvær 
med bingo i storsalen kl 18.30

25. lø:  Døves Idrettsklubb har årsfest kl 19. 
Arr. i samarbeid med Kulturstyret.

Nye medlemmer:
35. Vibeke M. Ludvigsen (hørende)
36. Jostein Bekkevold (døv)
37. Remy Martin Crøger Rafson (h)
38. Anne Lise Grønstad (tunghørt)
39. Kaia Haugen Valvatne (h)

Utmelding/død/strøket:
7 medlemmer

29. on:  Dagsenter for døvblinde kl. 10-14 
30. to:  Foredrag av trafikkpolitiet: “Ungdom 

og trafikk” kl 19.
31. fr:  Misjonsforening kl 19 hos Anlaug 

Sørhaug, Titlestadveien 44 
31. fr:  Ny Giv! kurs - del 2, v/Norges 

Døveforbund, på Ål
31. fr:  HALLOWEEN FEST for barn kl. 18. 

Taco og pizza. Påmelding til Anette 
Mortensen. Arr. Kulturstyret.

NOVEMBER
01. lø:  DIALEKTSEMINAR med FONTS (se 

egen artikkel)
01. lø:  Landsråd v/Norges Døveforbund
02. sø:  Gudstjeneste kl 18. Alle helgens dag. 

Lars Hana.. 
04. ti 10.30: Åpen kirke i døvekirken (kort 

andakt og lystenning) 
04. ti:  Seniortreff kl 11-14
05. on:  Aktivitetsdag for døvblinde kl. 10-14 

(enkel mat-servering)
05. on:  Samvær for døve innvandrere, i 

døvesenteret kl 19. (se egen notis)
06. to:  Foredrag om "Frontrunners"kl. 19.00!
07. fr - 08. lø: Kurs i stemmetolking, arr. 

Tolketjenesten
12. on:  Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
12. on:  Møte i samarbeidsforum i storsalen 

kl. 18.30. 
13. to:  Møte i senterstyret kl 15.30.
13. to:  Tolketjenesten har brukerseminar 

i døvesenteret kl 19.00. Alle er 
velkommen!

16. sø:  Gudstjeneste kl 11. Tegn til tale v/
Lars Hana. Skrivetolket gudstjeneste.

17. ma:  Døvblittgruppen har styremøte på 
styrerommet kl 18.00 

18. ti 10.30: Åpen kirke i døvekirken (kort 
andakt og lystenning) 

18. ti:  Seniortreff kl 11-14
19. on:  Aktivitetsdag for døvblinde kl. 10-14 

(enkel mat-servering)
20. to:  Foredrag kl 19.00 om 

trafikksikkerhet v/politioverbetjent 
Jan Gunnar Bøe i Trafikkseksjonen.

21. fr:  Lutefiskenes Venner har julekos kl. 19 
(nr 13 siden starten i 1996)

22. lø:  Teater Manu med barneforestilling på 
Ole Bulls scene kl 14.00. 

26. on:  Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
27. to:  Åpen kveld i døvesenteret, fra kl 18.
28. fr:  Døvblittgruppen har juleavslutning i 

storsalen kl 18.30 
29. lø:  Kulturstyret arr. NISSEFEST kl. 19.00 
30. sø:  Familiegudstjeneste kl 11. Utdeling av 

kirkebok og video) v/Odd Erling Vik 
Nordbrønd.

DESEMBER:
02. ti:  Seniortreff kl 11-14 (muligens 

julebord på Hotel Norge)
03. on:  Aktivitetsdag for døvblinde kl. 10-14 

(enkel mat-servering)
04. to:  Åpen kveld i døvesekteret, fra kl 18.
05. fr:  Kvinneklubben har julebord kl 19.
06. lø:  Storsalen utleid (+ 07.12)
10. on:  Dagsenter for døvblinde - 

Juleavslutning kl 19
11. to:  Åpen kveld i døvesekteret, fra kl 18.
12. fr:  Kvinneklubben har julekos kl 19.
13. lø:  BDUK har juleball
14. sø:  Gudstjeneste kl 11. Lysmesse v/

Trygve S. Stabrun. Konfirmantene 
deltar. 

18. to:  Møte i senterstyret kl 15.30.
18. to:  Siste åpningskveld før jul - julekos kl 

19. Foredrag: Jul i andre land (?) 
24. on:  Julaften. Gudstjeneste i Døvekirken kl 

15.00 
25. to:  Juledag. Kl 13. Andakt og lystenning. 
31. on:  Nyttårstreff for seniorgruppen kl 11.

Terminlisten 2009
Det er på tide å planlegge program for 
neste år. Mye må være klar innen vi skal 
ha møte i Samarbeidsforumet onsdag 
12. november. Send programoversikt til 
daglig leder i god tid på forhånd. Even-
tuelle "programkollisjoner" ordner vi 
opp mellom gruppene før møtet, eller 
på selve møtet.

De som deltar på Samarbeidsforumet er 
(2 repr. fra hver gruppe):

* Døvesenteret
* Eiendomsstyret
* Kulturstyret
* Idrettsklubben
* Kvinneklubben
* Seniorutvalget
* Døvblittgruppen
* Museumsutvalget
* Ungdomsklubben
* Døves menighet
* Konows Senter
* Rådgivningskontor for 

hørselshemmede og døvblinde
* Hyttekomiteen
* Barnehagen
* BEAST


